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Ekologická likvidace
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ
Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpoﬁíte v˘cvik hasiãÛ.
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Jen chtít
Vážení čtenáři,
na téma novoročních předsevzetí už byla napsána
spousta novinových článků, vznikla taky celá řada
vtipů, a kdo ví, zda už neexistuje i nějaká odborná
studie, třeba z psychologie. Nedivil bych se. Ten přelom roku k tomu strašně svádí, že? Přestože jsem za
normálních okolností vůči předsevzetím imunní
a žádná si nedávám (dobře, přiznávám, i já každý nový
rok začínám hubnout), letos udělám výjimku a několik si jich dám, protože doba si to žádá. Tak především: nezblázním se. Celou tuhle deprimující a frustrující situaci zvládnu s nadhledem. Udržím své nervy
na uzdě a nebudu mluvit sprostě (minimálně před
dětmi), když náhodou přijde řeč na vládní opatření
a plány řešení koronavirové krize. Nepodlehnu žádné konspirační teorii a budu postupovat tak jako obvykle – informace budu prověřovat z různých, vždy
kvalitních a spolehlivých zdrojů. Názor si pak vytvořím sám a podle něj se taky zachovám. Uznám-li to
za nutné, ozvu se a své přesvědčení sdělím druhým.
Nebudu stát stranou, a bude-li to třeba, pustím se

Fotoklub Safír
chystá novou v˘stavu

i do bojů s větrnými mlýny, ať už budou mlít cokoliv.
Nezapomenu na to, že mám zodpovědnost za své děti a za jejich děti. Udělám vše, co bude v mých silách,
aby tahle pitomá doba byla co nejdříve minulostí.
A v žádném případě se nevzdám své naděje a víry, že
to můžeme zvládnout, a proto to zvládneme.
Když jsme před svátky točili v turnovském divadle
naši vánoční estrádu (přečtete si o ní v tomto čísle),
měl jsem po dlouhé době pocit, že právě dělám smysluplnou práci. V divadle jsme zatopili, rozsvítili, nechali
naladit piano, zapojili kouřostroj, natahali mikrofony
a kamery a tím vším vytvořili prostor pro šestici turnovských hudebních skupin, které dostaly možnost
hrát. Nadšení z takové práce bylo u všech přítomných skoro hmatatelné… Pak natáčení skončilo, my
zase zhasli, divadlo osiřelo. Vrátili jsme se do kanceláří k papírům, fakturám, mailům. Ale dobrý pocit
z té práce přetrval a mně se tím znovu potvrdilo, že to
půjde. Protože když se chce… A ono se chce. Moc!
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o turnovské kultuﬁe

PﬁeÏije-li kultura, pﬁeÏije národ!
Nacházíme se v podivné a nejisté době, v níž mají
mnozí z nás tendenci o lecčems pochybovat, například o významu kultury. Divadla, galerie, kina
i kulturní domy jsou již dlouho zavřené, koncerty
a další kulturní akce se nekonají. Po tolika měsících „kulturního ticha“ lze snadno nabýt dojmu,
že se bez toho všeho vlastně dá obejít. Podlehnout
takovému pocitu by ovšem byla fatální chyba.
Kultura je odpradávna nedílnou součástí lidské
civilizace, je to vlastně to jediné, co nás odlišuje od
zvířat, a nemá-li dojít k rozpadu celé lidské společnosti, je její přežití zásadním úkolem pro nás
všechny.
Význam kultury lze dobře demonstrovat na příkladu našeho města, jež se dlouhodobě řadí mezi
nejlepší místa pro život v rámci celé republiky.
Turnov je nebývale kulturním městem, nejenže se
může pochlubit mnoha aktivními uměleckými tělesy a uskupeními (hudební skupiny napříč žánry,
divadelní soubory, fotografové, malíři, literáti
a další umělci), ale také řadou kulturních svatostánků – je zde multifunkční KC Střelnice, divadlo, muzeum, knihovna, letní kino a mnohé další městské instituce, vzdělávací ústavy či galerie
a v okolí navíc spousta hradů a zámků, kde se také
celoročně pořádají stovky kulturních akcí.
V posledním „normálním“ roce 2019 se například
v Městském divadle Turnov uskutečnilo celkem
265 akcí (!), z nichž několik bylo dokonce vícedenních

Velk˘ rodinn˘ karneval
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Milan Cais / Tata Bojs

(Modrý kocour, Turnovský drahokam ad.). Na tyto akce přišlo do divadla bezmála 23 000 diváků,
tedy každý jeden den v roce víc jak 60 osob.
Dramaturgie divadla myslí na všechny cílové
skupiny, každou sezónu pro vás chystáme pestrou
abonentní řadu, s níž do Turnova přijíždějí velká
divadelní jména. Nabízíme vám také žádané divadelní komedie a zábavné pořady, vzděláváme a vychováváme svými pořady děti povinné školou
i školkou a nabízíme samozřejmě pohádková dopoledne celým rodinám. S přihlédnutím k diváckému zájmu proto můžeme konstatovat, že divadlo je nedílnou součástí Turnova.
Divadelní dramaturgyně Daniela Weissová k situaci dodává: „O kultuře se čím dál víc mluví jako
o něčem, co není nezbytné. A výzvy umělcům typu
‚tak ať jdou dělat do fabriky‘ a stále hrubší výrazy
na sítích jasně ukazují, proč je kultura pro společnost nepostradatelná. Jsem v pravidelném kontaktu s kamennými divadly i nezávislými skupinami či agenturami. A naše rozhovory jsou smutné
a bohužel, zatím i bez nějakého světla na konci tunelu. Ano, pochopitelně že je zdraví přednější než
nějaký ‚špíl‘, ale i herci, scénografové, jevištní
technici či uvaděčky mají rodiny a děti, platí ná-

jem nebo splácí hypotéku. Divadlo je krásná a náročná láska.“
Pro turnovský kulturní život je vedle divadla typická též pestrá a bohatá nabídka hudebních akcí
a pořadů. Už jen v prostorách KCT můžete za
„normálních okolností“ navštívit celou řadu takových akcí, například klubové koncerty v kavárně
KUS, kde vám pravidelně nabízíme to nejzajímavější z domácí hudební scény, nebo třeba koncerty
klasické hudby v prostorách divadla. Dále pak letní koncerty před Střelnicí, tradiční funky večírek

Tradiãní Mûstsk˘ ples

o turnovské kultuﬁe

Podkrkono‰sk˘ symfonick˘ orchestr – âtenáﬁsk˘ deník

Funkin’ Turnov, festival alternativní hudby Básníci ticha a v neposlední řadě velké koncerty na sále Střelnice. A vzpomeňte na nepřeberné množství
dalších letních festivalů buď přímo zde v Turnově,
nebo v jeho nejbližším okolí. I v tomto směru je
Turnov rozmanitý!
„Všechny kapely se moc těší, až zase budou moct
hrát. Jsou jako v papiňáku, stačí povolit ventil
a hudba nás zaleje. Je samozřejmě velmi frustrující, když stále jen přesouváme již dávno domluvené
koncerty. Již potřetí jsme v nedávné době museli

změnit termín koncertu Anety Langerové nebo
například Kafka Bandu či Olympicu. Domácí scéna je připravená vystupovat v podstatě okamžitě.
Kéž by to už bylo,“ komentuje aktuální stav hudební dramaturg Karel Šírek.
Nezapomínejme ani na další oblíbenou oblast
kultury, jíž je bezesporu film. Kino Sféra již téměř
deset let nabízí turnovským milovníkům filmu
pestrý program, v němž vedle aktuálních blockbusterů a animovaných snímků najdou též artové
filmy či alternativní obsah, jako jsou dokumenty,
balety a opery. Určitě i vy jste zaznamenali posunutí data premiéry nějakého vámi očekávaného
filmu nebo možná rovnou jeho uvedení na streamovací službě místo pravé kino premiéry. Kina
utržila velkou ránu, ale my věříme, že i ona to
zvládnou, stejně jako před lety zvládla například
nástup DVD nosičů.
„Kina po celém světě zažívají těžkou zkoušku.
Připravované filmy jsou odkládány, tvorba nových
je výrazně zpomalena a otazník visí i nad samotnou budoucností kin. Tyto těžké časy ale zároveň
přiměly všechny konkurenční články skládačky
k nevídané spolupráci a solidaritě. A naším společným cílem je jediné – přečkat tuto složitou dobu

Meky Îbirka a Martin Hybler / Imuza: Koncert k VánocÛm

Vosto5 / Modr˘ kocour

a co nejdříve divákům opět poskytnout prostor
pro společné sdílení filmového zážitku,“ říká dramaturg kina Sféra Pavel Krupař.
Turnovská kultura je však ještě mnohem bohatší. Vzpomeňme například výstavy v Muzeu Českého ráje či návštěvnické galerii Granát, přednášky
a další kulturní akce v domě Na Sboře či v pobočkách turnovské knihovny, koncerty pořádané třeba zdejší ZUŠ. I v KC Střelnice se toho za běžného
provozu odehrává mnohem víc – Cestovatelské
kluby, setkávání u pořadu O literatuře, výstavy
Fotoklubu Safír, taneční kurzy, plesy nebo třeba
Kavárenské kvízy a další a další festivaly, přehlídky, firemní večírky, školení a odborné semináře,
pořady pro seniory, burzy, šachové turnaje, módní
přehlídky… Velmi často se stává, že se na Střelnici
v jedné chvíli odehrávají na různých místech až
čtyři akce najednou. Ano, takový je Turnov!
Rok 2020 byl velmi zvláštní. Koronavirus ublížil mnohým z nás, ať už zdravotně, ekonomicky,
nebo třeba psychicky. Snad už je ale díky připravené vakcíně na dohled konec tohoto vleklého a vyčerpávajícího martyria. Těšíme se proto na dny,
kdy se zase budeme setkávat u desítek našich pořadů, kdy HOTy zase budou praskat pod naší nabídkou ve švech a kdy si budeme lámat hlavu nad
tím, jak všechny akce poskládat na omezený prostor
měsíčního plakátu. Kultura je v Turnově žádaná
a na vysoké úrovni, jistě proto, že o jejím významu
pro život společnosti a jednotlivce zde nikdo nepochybuje. Kéž by na tom prodělané těžkosti každého z nás nic nezměnily ani v roce, který právě
začíná.
leden 2021
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Turnovarieté – vánoãní dárek KCT
Nejsme v tom jako pořadatelé kulturních akcí sami, je jasné, že ne desítky, ale stovky dalších kulturních subjektů si v posledních měsících neustále
lámou hlavy nad tím, jak zůstat v kontaktu s divákem, o to více s fanouškem.
Podruhé v krátkém čase se totiž celá kultura musela přesunout do virtuálního světa. Vysílá se řada
online koncertů, divadelních představení i filmů.
A my jsme od začátku věděli, že nesmíme zůstat
pozadu, protože turnovská kultura navzdory situaci žije a naším úkolem je podat o tom zprávu.
Advent je pro vyslání takové (dobré!) zprávy
ideální čas, a proto jsme rozhodli potěšit milovníky turnovské kultury v této nelehké době a třeba
jim i vykouzlit úsměv na tváři originálním vánočním dárkem. A tak vzniklo Turnovarieté.
V polovině prosince, v době relativního (a velmi
krátkého) rozvolnění pravidel pro uměleckou
tvorbu, jsme se s několika turnovskými muzikanty sešli v Městském divadle a v průběhu dvou velmi dlouhých dní natočili mnoho hodin hrubého
materiálu a na něm zachytili šest hudebních uskupení a dva moderátory. Hlediště patřilo čtyřem
kamerám, desítkám metrů nejrůznější kabeláže
a několika mixpultům. Už samotný fakt, že se
setkáváme při realizaci kulturní akce, zapůsobil
natolik silně, že o dobrou tvůrčí atmosféru bylo
náležitě postaráno.
Pořadem provázeli David Pešek a Daniela Weissová z KCT, účinkovali turnovští jazzmani Lédl Jazz Q,
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kteří přednesli pásmo tradičních vánočních koled,
samozřejmě v řádně netradičním, tedy jazzovém
aranžmá. Dále vystoupilo andělské Duo BigBand,
které jako vždy vneslo na plac rozvernou náladu.
Ale nebyli to jenom oni, kdo si užíval v této době
výjimečnou příležitost vybalit nástroje, naladit je
a po dlouhé době si zase zahrát. A to i přes to, že se
nejednalo o dvouhodinový koncert, ale desetiminutový výstup. Své setkání „naživo“ si vychutnala
i přítomná část pěveckého sboru Musica Fortuna
(část proto, že v době natáčení se na jevišti turnovského divadla mohlo vyskytovat maximálně
deset zpěváků) či evangelický farář Ondřej Halama
s Alenou a Františkem Tomášovými, kteří po letech znovu zazpívali písně z dob svého společného
působení ve skupině Pranic. Představilo se též živelné uskupení Tribal Force, které na jeviště divadla přineslo zase docela jinou energii. Natáčení
uzavírali kantoři turnovské ZUŠ Ondřej Zlevor
a Petr Kostka a její absolventka Veronika Mireková.
Tedy část skvělé turnovské kapely Mackie Messer
Klezmer Band.
Po náročném natáčení jsme vše odevzdali do
střižny, kde pod rukama Mojmíra Dlaboly vznikl
výsledný produkt, který jsme turnovskému publiku

nadělili pod stromeček. Doufejme, že naše první
Turnovarieté bude též naším posledním, protože
živou kulturu nejde nahradit ani tím sebepovedenějším televizním záznamem. A pokud nevíte,
o čem vlastně celou dobu mluvíme, podívejte se na
náš web www.kcturnov.cz.

Vánoãní koncert turnovské
Základní umûlecké ‰koly
Jednou z tradičních vánočních akcí, které se letos
nemohly uskutečnit, je vánoční koncert Základní
umělecké školy Turnov, který se za normálních okolností konává na Štědrý den v kostele Narození
Panny Marie v Turnově. Byli jsme velmi potěšeni,
když se na nás ZUŠ obrátila s prosbou o pomoc
při realizaci natáčení hudebně-tanečního pásma,
jímž se škola rozhodla tuto tradiční akci alespoň
částečně nahradit. Vánoční koncert žáků ZUŠ se
tak nakonec natáčel v KC Střelnice jen pár hodin
po skončení natáčení Turnovarieté v divadle.
Výsledek byl jen malou náplastí, ale rodiče a kamarády studujících dítek, věříme, potěšil. Vedle
divadla tak díky ZUŠ Turnov na chvíli ožila
i Střelnice a turnovské publikum nakonec dostalo
kulturní virtuální dárky dva.

KCT informuje

DÛleÏité informace
Zru‰ené poﬁady
Kvůli druhé vlně koronaviru byly zrušeny všechny
akce v období 13. října –31. prosince, náhrady se
s jistotou dočkají níže uvedené pořady:
pondûlí 2. listopadu – Travesti Revue Techtle Mechtle
a Kočky (travesti show); náhradní termín 1. března 2021
pondûlí 23. a úter˘ 24. listopadu – Ve stodole u slepic
(divadelní představení); náhradní termín
v jednání
pátek 27. listopadu – Nezmaři (koncert);
náhradní termín v jednání
pondûlí 7. prosince – Fantastická žena (divadelní
představení); náhradní termín v jednání
úter˘ 8. prosince – Olympic Tour 2020 (koncert);
přesouvá se na podzim 2021
O zrušení dalších pořadů (zejména těch lednových) vás budeme informovat.
Vracení vstupenek
Vstupenky na všechny zrušené pořady KCT zakoupené v recepci KC Střelnice vracejte tamtéž.
Lhůta pro vracení vstupenek bude stanovena po
kompletním obnovení provozu kulturního centra.

Doporuãujeme
Pro aktuální informace doporučujeme sledovat
náš web www.kcturnov.cz a naše profily na sociálních sítích Facebook a Instagram. Pokud máte zájem
o pravidelný Newsletter KCT v podobě e-mailu,
přihlaste se k odběru na www.kcturnov.cz nebo na
e-mailu romana.holubova@kcturnov.cz.

Ve stodole u slepic, foto Pavel Charousek

Vracené peníze vám po domluvě můžeme zaslat
i na váš účet. V případě, že jste si zakoupili vstupenky na naše pořady online, peníze vám budou
vráceny automaticky na váš účet během několika
týdnů. Divadelním, hudebním abonentům a abonentům Cestovatelského klubu bude vrácena poměrná částka ze zaplaceného abonmá oproti abonentním legitimacím (i zde bude lhůta pro vrácení
stanovena po obnovení provozu).

Fotoklub Safír Turnov chystá
dal‰í v˘stavu
Kulturní centrum Turnov, Fotoklub Safír Turnov
a Fotostudio BJ vás zvou na výstavu fotografií členů Fotoklubu Safír Turnov s názvem Černobílá fotografie.
Výstava bude zahájena ve foyer KC Střelnice po
dostatečném rozvolnění vládních nařízení a obnově provozu kulturního domu Střelnice. Zhlédnout
ji zde bude možné do 2. února 2021. (Prodloužení
termínu není vzhledem k situaci vyloučeno.)

Otevírací doba recepce
KC Stﬁelnice
Recepce KC Střelnice je aktuálně otevřena ve
zkrácené otevírací době vždy v pondělí a ve středu
10–13 a 14–17 hodin. Otevírací doba se může
v závislosti na vydaných vládních opatřeních změnit.
UÏiteãné kontakty
V případě dotazů ohledně vracení vstupenek či rušení pořadů se na nás neváhejte obrátit ve všedních dnech na telefonním čísle 733 668 128 (Sára
Mochalová – recepce), které pro vás bude aktivní
i mimo zkrácenou otevírací dobu recepce KC
Střelnice. Telefonní linka 481 322 083 tu pro vás
bude pouze v pondělí a ve středu ve výše uvedených časech. Kontaktovat nás můžete i přes e-mail:
sara.mochalova@kcturnov.cz.

Pavel Pelant – Vodojem
leden 2021
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Galerie Granát
Výstavy:
12. ﬁíjna – 31. bﬁezna 2021 (PRODLOUÎENO!)
V˘tvarná tvorba manÏelÛ Legnerov˘ch
Hana Legnerová
„Barvy a jejich spojení jsem měla ráda už od mládí,
ale malovat a kreslit jsem začala později. Již pátým
rokem navštěvuji různé kurzy malby, například
u paní docentky Jůzové a pana magistra Hoška.
Doposud jsem vystavovala v Letohradu, Mladé
Boleslavi, Bělé pod Bezdězem či v Praze.“
Zdeněk Legner
Je absolventem SUPŠ v Turnově a říká o sobě: „Jsem
sochařem v kovu. Železo je můj svět již 45 let. Od
roku 1985 jsem členem Českého svazu výtvarných
umělců. Moje realizované plastiky naleznete
v New Yorku, na Floridě, v Maroku, Mnichově, Regensburgu nebo Paříži. V České republice potom
v Terezíně, Praze, Boskovicích i Mladé Boleslavi.
Oba se těšíme na vaši návštěvu v galerii Granát.“
Vstupné zdarma

námûstí âeského ráje 4, Turnov
telefon: 481 325 989, 737 206 691
otevírací doba:
pondûlí aÏ pátek 9.00–12.30,
13.00–17.00 hodin s v˘kladem
Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se mnohé zajímavosti o těžbě
a zpracování českého granátu.
Uvidíte ukázky broušení českého granátu a zlatnických profesí vysazování a zasazování. Přijďte se
podívat i na jeden z největších českých granátů
o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g. Obdivovat zde můžete i prestižní cenu Český slavík.
Vstupné
Dospělí 20 Kč
– vstupenka slouží jako 10% sleva na nákup granátových šperků.
Děti do 16 let zdarma.

Vzdûlávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, Turnov
tel.: 604 988 480, e-mail: info@vctu.cz
www.vctu.cz
KURZY PRO VE¤EJNOST
• Po obnovení prezenční výuky rušíme pro tento
školní rok tradiční dělení do semestrů. Jazykové
kurzy vyučujeme kontinuálně a je možné do nich
kdykoli přistoupit.
• Od ledna připravujeme počítačové kurzy různých úrovní a zaměření a kurz základů fotografování.
• V rámci kurzů angličtiny nabízíme nově individuální kurzy s rodilou mluvčí.
T-CENTRUM
Program Toulky srdcem Českého ráje, zaměřený na specifika vlastního regionu, podporuje
8|
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vztah k vlastní identitě a kultuře nejbližšího okolí.
Témata mají hravou a poutavou podobu, jejich
zpracování využívá moderních technologií.
Program je určen žákům od 5. ročníku ZŠ. Účastníci se stanou znalci svého okolí. Program se v osmi setkáních odehraje ve VCT, ale také v terénu
nebo v Muzeu Českého ráje a Městské knihovně
Antonína Marka. V tomto školním roce jsme odstartovali vzdělávací program 3D tisk. Zábavně
a v malé skupině provede základy konstrukce ve
3D, vlastní návrhy si účastníci také odnesou domů. Tradičně nabízíme vzdělávací programy robotiky. V současné době nabízíme volná místa ve
vzdělávacím programu Hravá robotika pro nejmenší. Novinku pro předškoláky První krůčky
s robovčelkou chystáme na jaro! Světem kolem
nás bude v tomto vzdělávacím programu provázet
včelí robot Bee Bot. Děti musí dobře promyslet

povely, aby je robot poslouchal. Rozvíjí tím logické uvažování, prostorovou představivost a předmatematické dovednosti i řeč. T-Centrum nabízí
komplexní systém vzdělávání v oblasti robotiky od
úplných začátečníků po zkušené robotiky, kteří
možná jednou zamíří do technicky zaměřených
oborů. Pravidelně připravujeme novinky, které se
zaměřují na různé oblasti lidské činnosti, které
v budoucnu mohou nejmladší generaci oslovit
nejen ve volném čase, ale také jako odvětví studia
nebo budoucí profese. Kompletní nabídka a více
informací na www.vctu.cz.
SOCIÁLNÍ OBLAST
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách
• akreditovaný kvalifikační kurz
• od 23. 2. 2021

ohlasy

Turnovské památky a cestovní ruch
Regionální turistické informaãní
centrum
Skálova 84, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz
e-mail: info@turnov.cz,
tel.: 484 803 041–042
Nová sluÏba v infocentru
Od 5. ledna 2021 bude Regionální turistické informační centrum Turnov nově poskytovat služby informační kanceláře BusLine LK s. r. o. Informační

kancelář na autobusovém nádraží byla totiž s koncem roku 2020 uzavřena. Infocentrum bude sloužit jako kontaktní místo IDOL a bude poskytovat
služby IDOL/OPUSCARD: jízdenky IDOL, prodej a žádosti o pořízení karty Opuscard, změny nastavení profilu na kartě, dobíjení elektronické peněženky, vystavování žákovských/studentských
průkazů, informace o jízdních řádech,… Služby
budou poskytovány v běžné otevírací době infocentra.

Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz
tel.: 722 642 287
Kurzy malby, kresby a keramiky
pro dospûlé
+ kurz kytary bez not pro dospûlé
Přihlašování na výtvarné kurzy pro dospělé a mládež na leden–březen 2021 je již otevřeno na webu
Žluté ponorky v sekci KROUŽKY. Udělejte si čas
na svou tvorbu nebo hraní pro radost.
ãtvrtek 28. ledna od 10 hodin, V˘stavní sál Muzea âeského ráje
Turnov
30. roãník v˘tvarného salonu
dûtí a mládeÏe Jawor–Turnov

Výtvarný salon dětí a mládeže představí nejlepší
práce českých a polských dětí z roku 2020 a nabídne průřez historií dlouholeté spolupráce organizátorů z Polska a Čech a všech akcí, které díky
salonu proběhly.
Srdečně zveme všechny děti, ale také pedagogy
výtvarných oborů.
ãtvrtek 28. ledna od 18 do 22 hodin, v˘tvarná dílna v pﬁízemí
Îluté ponorky
Malované hedvábí
Výtvarná dílna pro dospělé. Kreativní tvorba pro
každého, kdo má chuť užít si barev a stvořit něco
krásného. Závazné rezervace posílejte na ladicka
@email.cz. Kapacita 10 osob. Cena 450 Kč.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz,
e-mail: info@turnov.cz,
tel.: 484 803 041–042
V měsíci lednu si každoročně připomínáme zajímavými akcemi odsun turnovských Židů do koncentračních táborů, který proběhl dne 13. ledna
1943, a den památky obětí holocaustu připadající
na 27. ledna. Vzhledem k současné situaci ale není
zatím žádná akce plánována.

Pro případné změny sledujte web synagogy.
Kameny zmizel˘ch – podûkování
Děkujeme všem, kteří přispěli na projekt Kameny
zmizelých, který se bude realizovat v letošním
roce.
Mile nás překvapil pozitivní ohlas a velký zájem
veřejnosti o finanční podporu projektu.
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.synagoga-turnov.cz.
leden 2021
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Muzeum âeského ráje v Turnovû
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v lednu dennû kromû
pondûlí 9–16 hod.
DlaskÛv statek v Dolánkách u Turnova
je v lednu, únoru a bﬁeznu uzavﬁen.

s firmou Papyrea, při nichž na účastníky dýchne ta
pravá pouťová atmosféra během výroby upomínky z pouti v podobě srdce z ručního papíru s korálkovým závěsem, jehož dekor je odvozen z tradičních motivů používaných při zdobení perníků.

Výstavy:
26. listopadu–7. bﬁezna 2021, V˘stavní sál
Obrázek z pouti – poutû a poutní
místa v Pojizeﬁí
Srdečně zveme návštěvníky turnovského muzea
na cestu za historickou proměnou poutí, kterou
tento významný kulturní fenomén v průběhu staletí prodělal – od své zlaté éry v době baroka, kdy
byl v nelehkých časech po třicetileté válce a v období silné rekatolizace určující pro charakter
poutnictví duchovní rozměr tohoto putování na
posvátná místa, často související s prosbou
o uzdravení či jinou pomoc k vyšší moci, až po moderní lidové oslavy výročního dne patrona místního kostela, u nichž převážila snaha nabídnout zábavu širokým masám, ať už v podobě pouťových
atrakcí, množství prodejních stánků s často kýčovitým zbožím pochybné kvality, či venkovských
hudebních zábav. Výstavu doprovodí tvůrčí dílny
na Kamenářském domě připravené ve spolupráci

26. listopadu–24. ledna 2021, Kamenáﬁsk˘ dÛm
âeská dﬁevûná hraãka – Radost
a hra v promûnách ãasu
Kdo by si jako dítě nehrál s dnes již legendárními
dřevěnými hračkami vyráběnými v podniku TOFA
v Albrechticích – nábytkem pro panenky, mačkacími figurkami či některou z dlouhé řady společenských her, které zde vyvinuli?
Řada dětí měla během uplynulého století dokonce to štěstí, že jim některou z hraček vyrobil někdo
z rodiny, ať už tatínek, či dědeček… Ačkoli bylo takových hraček v rodině jen několik, byly unikátní
a obvykle se staly ceněnou památkou předávanou
dětem dalších generací. Exponáty byly nashromážděny nejen z muzejních sbírek (Roztoky u Prahy, Semily, …), ale především z po generace opatrovaných rodinných kolekcí přímo z regionu. Na
naši výzvu reagovala řada návštěvníků, kteří nám
nabídli rodinné poklady svého dětství, opředené
neotřelými osobními příběhy jednotlivých hraček.

Centrum pro rodinu
Náruã

Kontaktní pracovnice Bc. Lucie Moťovská, tel.:
702 384 074.

Skálova 540, Turnov, www.naruc.cz
e-mail: naruc@naruc.cz, tel.: 775 964 312

stﬁeda 13. ledna od 17 hodin
Klub diabeÈáãkÛ

pondûlí 4.–pátek 8. ledna 2021
ZAHÁJENÍ PROGRAMU
V NOVÉM ROCE
Podle aktuální situace spustíme kurzy, u kterých
to bude možné.

ãtvrtek 14. ledna od 10 hodin
Setkání s místostarostkou Petrou
Hou‰kovou
Je něco, co rodinám v Turnově chybí? Nenechávejte si své postřehy a otázky pro sebe.

úter˘ 5. ledna 8–16 hodin
Den pro pûstounskou péãi
Celodenní konzultace k tématu
pěstounské péče.

pátek 15. ledna od 10 hodin
Jídlo je víc neÏ v˘Ïiva
Jídlo nemá pro dítě jen výživovou hodnotu. Beseda
Waldorfského klubu s Hanou Hajnovou. Cena: 50 Kč.
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pondûlí 18. ledna od 10 hodin
Jak nastavovat hranice
u nejmen‰ích
Jak od nejútlejšího věku nastavit hranice tak, aby
se dítě cítilo bezpečně a zároveň milováno?
ãtvrtek 21. ledna od 18 hodin
Klub celiakÛ
ãtvrtek 21. ledna od 18 hodin
Klub marÈánkÛ
– supervidované setkání
Setkání podpůrné skupiny pro rodiny dětí s PAS,
ADHD, ADD, specifickými potřebami ve vzdělávání a výchově v režii speciální pedagožky
Mgr. Aleny Malinové.

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pﬁíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2021

Pﬁání vedení mûsta do nového roku 2021

„Přeji vám všem hodně štěstí a pohody,“
říká místostarostka Petra Houšková.

„Hodně zdraví vám všem,“
říká starosta Tomáš Hocke.

„I já vám přeji do nového roku jen to nejlepší, ať je úspěšný
ve všech oblastech,“ dodává místostarostka Jana Svobodová.

A jak˘ byl uplynul˘ rok a co se v Turnovû v tomto roce událo?

Novoroãní ohÀostroj

První turnovská miminka 2020

První turnovská miminka 2020

Kompostování na V˘‰ince

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úﬁadu naleznete na www.turnov.cz a facebook.com/mesturnov.
Stáhnout si mÛÏete zprávy i do mobilního telefonu pomocí aplikace Turnov v mobilu www.turnov.cz/mobile-app/turnov
Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uveﬁejnûné texty pﬁíspûvky mûsta Turnova a mûstského úﬁadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány
s pﬁedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: archiv mûsta Turnova, Pavel Charousek, Tomá‰ Hocke.
leden 2021
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Demolice Fokusu

Mûstsk˘ ples

Boj s koronavirem

Dûkujeme za ‰ití rou‰ek

Dûkujeme za materiální pomoc

KampaÀ Vlajka pro republiku

Den vítûzství

Den vítûzství

Rekonstrukce NádraÏní ulice

Roz‰íﬁení tﬁídy M· Zborovská

Tvoﬁíme Turnov – nové pítko v parku

Vítûzná fotografie – fotosoutûÏ
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Zdravé mûsto Turnov

FotosoutûÏ – Turnov v dobû koronaviru

Oprava propadné komunikace – ul. 5. kvûtna

Parková slavnost – nov˘ potÛãek v parku

Parková slavnost – nov˘ potÛãek v parku

Nov˘ v˘tah – Z· 28. ﬁíjna

Filmov˘ víkend v letním kinû

Beseda s Janem ·olcem

Otevﬁení pumptracku v Ma‰kovû zahradû

1. ‰kolní den

Ocenûní pedagogÛ

Nové oddûlení – M· Zborovská

Cyklojízda po zrekonstruované NádraÏní a II/610
leden 2021
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Greenway Svijany – Bakov

Bûh âesk˘m rájem – t˘m Mûsto Turnov

Bûh âesk˘m rájem

Podzimní putování po památkách

Odhalení pomníku historika Josefa Pekaﬁe

Dokonãen˘ úsek v Ohrazenicích

Rekonstrukce Z· Ma‰ov

Celkov˘ pohled na Pyrám

Hlá‰ení o produkci
a nakládání s odpady
za rok 2020
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, upozorňuje na blížící se termín 15. února
2021, do kterého se podává roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Tato povinnost se týká všech původců odpadů,
kteří přesáhnou v produkci či nakládání s odpady
zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného
nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2020. Ten,
kdo přesáhne alespoň jeden z těchto limitů, je po14 |
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vinen podat Roční hlášení o produkci a nakládání
s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001
Sb., s termínem do 15. února 2021. Uvedené limity se vztahují na celkovou produkci a nakládání
s odpady původce (součet za všechny jeho provozovny). Ohlašování se provádí zvlášť za každou
samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu. Oprávněné osoby
podávají hlášení vždy, bez ohledu na množství odpadu, pokud s ním v daném roce nakládají.
Hlášení je možné podat prostřednictvím ISPOP
(Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), který je dostupný na www.ispop.cz. Tomu,
kdo nesplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací

povinnost, hrozí pokuta do výše 1 000 000 Kč.
Více informací můžete získat na Městském úřadě
v Turnově, odboru životního prostředí (l.albrechtova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 157) či na
www.ispop.cz, kde lze nalézt návody a manuály,
jak správně podat hlášení.

ãtvrtek 28. ledna 2021
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stﬁelnice
online pﬁenos na www.turnov.cz

Kuchyňské studio H+H
je tu pro vás už 22 let.

Nabízíme:
• kuchyně na míru včetně montáže
• široká nabídka materiálů
• vestavné i samostatné spotřebiče
• vestavěné skříně
• nábytek do koupelny, ložnice, obývacího pokoje
• služby bytového designera
• bytové doplňky, které zútulní váš interiér

www.kuchynehh.cz
www.hodeco.cz
tel. 481 382 125, 777 786 680
kuchynehh@gmail.com
leden 2021
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SPOJTE SE S NÁMI I V ROCE 2021!
Proã?
ProtoÏe u nás dostanete pﬁíleÏitost uplatnit
svou odbornost, zku‰enost i nápady!
Hledáme THP i pracovníky do v˘roby.

